februari 2022

Voor alle data in de
‘Kraatsflits’ geldt D.V.
Volgende Kraatsjournaal
10 maart
Donderdag 24-2 alle
kinderen 12 uur uit!!
Vrijdag 25-2 studiedag
team; alle kinderen vrij
28-2 tot 5-3
voorjaarsvakantie
7-3 Parro-uitnodiging
9-3 biddag
9-3 gebedsgroep
9-3 boomzaagdag groep 8
11-3 Cito-uitdraai mee
14-3 tot 18-3
oudergesprekken
16-3 Verkiezingen op
school
17-3 Kangoeroewedstrijd
23-3 op de koffie groep 1
24-3 op de koffie uit 1-2a
groep 1
25-3 op de koffie uit
groep 1-2a groep 2
30-3 op de koffie uit
groep 1-2b groep 1
1-4 op de koffie uit groep
1-2b groep 2

Beste ouder(s), verzorger(s),
Corona
Wat heerlijk dat de klassen weer bijna vol zijn. Fijn dat ook de
leerkrachten er weer zijn. Rumoerige weken liggen achter ons zowel
voor het team als voor de kinderen. Ik hoop dat we na de vakantie in wat
rustiger vaarwater komen.
Gesprekken
Wat fijn dat de maatregelen verruimd zijn. Hierdoor is
het mogelijk om de 10 minutengesprekken weer op
school te doen. U krijgt maandag na de vakantie de
uitnodiging. De gesprekken zijn van 14 tot en met 17
maart.
Meeleven
We leven mee met diverse gezinnen met zorg en ziekte. We bidden voor
hen en wensen hen sterkte en kracht van God!
We zijn blij dat het met meester J goed gaat. Hij is weer vaak op school
te vinden. De kuren gaan gelukkig goed.
Inloop alle groepen
In de week van 14 tot en met 16 maart willen we u gelegenheid geven
om ook even in de groepen te kijken. Ook hiervoor krijgt u een Parrobericht van de leerkracht.
De inloop kan op maandag, dinsdag of woensdagmorgen van 8.15-8.40.

‘Op de koffie bij Wilma’ voor de kleutergroepen
Omdat u als ouders lange tijd niet echt in de groepen bent geweest en
lang niet alle ouders uit de kleutergroepen elkaar kennen, wil ik voor de
kleutergroepen weer een ‘Op de koffie’ organiseren.
Dit is een moment om elkaar even te leren kennen, vragen te stellen, iets te
delen enz.
Dit is aan het begin van de dag. Om 8.30 uur bent u welkom in de teamkamer:
dit is bij de kleuteringang links.
Jongere kinderen mogen gewoon even meekomen.
Ouders van leerlingen groep 1 woensdag 23 maart
Ouders van leerlingen groep 1 uit groep 1-2a donderdag 24 maart
Ouders van leerlingen groep 2 uit groep 1-2a vrijdag 25 maart
Ouders van leerlingen groep 1 uit groep 1-2b woensdag 30 maart
Ouders van leerlingen groep 2 uit groep 1-2b vrijdag 1 april

1

Cito-uitdraai
Vrijdag 11 maart krijgen de leerlingen de uitdraai van de resultaten van de Cito-toetsen mee. Het kan
zijn dat resultaten tegen vallen. Het waren vreemde weken. De leerkrachten zullen deze toetsen
analyseren en hulp bieden bij de gebieden waarbij uw kind uitvalt.
Teamscholingen
Donderdagmiddag hebben we de laatste bijeenkomst over de traumasensitieve school.
Vrijdag staan we stil bij uitdagend gedrag van kinderen en mindset.
Tip van een ouder voor koptelefoon/oortjes voor laptop
https://oortjessale.nl/oortjes-bedrukken-gekleurddoosje
Uit de kleutergroepen
Bij het buitenspelen is het soms best wel eens koud. Er zijn vaak kinderen die toch hun handschoenen
of wanten vergeten. Daarom zou het fijn zijn als er wat extra wanten/handschoenen op school
aanwezig zouden zijn. Ook gebeuren er regelmatig ongelukjes op het toilet. Leggings, maillots,
broeken, rokken, jurkjes in de maten 104,110,116,122 zijn welkom.
Op school spelen de kinderen graag met auto’s, playmobil, lego,
duplo, dieren, poppenkleren enz.
Door dagelijks intensief gebruik gaan deze spullen helaas ook wel eens
kapot. Heeft u thuis al wat oudere kinderen die niet meer met dit
speelgoed spelen en wilt u deze toch al weg doen? Dan zouden wij dit
goed kunnen gebruiken.
Heeft u iets waarvan u denkt dat we het kunnen gebruiken? Neem
even contact op met een kleuterleerkracht.
Boomzaagdag
Groep 8 mag woensdag 9 maart helpen met het snoeien van de bomen. Dit wordt geregeld door
Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld.
Kangoeroewedstrijd
Donderdag 17 maart mogen de leerlingen van groep 5-8 meedoen met de wereldwijde
wiskundewedstrijd ‘Kangoeroewedstrijd genoemd. Rekenen, puzzelen, creatief denken en inzicht
wordt hier gevraagd. Het doel is plezier in creatieve rekenvragen. De leerkrachten regelen dit.
Paasviering
Woensdagavond 13 april staat de Paasviering in de Brinkstraatkerk gepland. De viering begint om 19
uur.

Met vriendelijke groet, namens het team, Wilma Petersen
School met de Bijbel ‘De Kraats’
Rijnsteeg 5
6721 NP Bennekom
Tel. 0318-430203
email: directie@kraatsschool.nl
website: www.kraatsschool.nl
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